


دوره نوجوانــی را تــا همیــن چنــد ســال پیــش از ۱۲ تــا ۱۸ ســالگی 
می دانستند و یکی از نظریه پردازان پیشگام در حوزه روانشناسی 
رشــد، اریکســون، این دوره را دوره »بحران هویت« نامیده اســت؛ 
بدیــن معنــی کــه نوجــوان در ایــن ســال ها و در پــی بلــوغ جســمی و 
جنسی با مکانیسم »آزمایش و خطا« به دنبال یافتن پاسخ های 
مناسب برای پرسش های فلسفی و هستی شناختی خود است 
و می خواهــد بدانــد از کجــا آمده اســت، چــرا آمــده اســت، آمدنــش 
برای چه بوده و هدف از خلقت و هستی و ... چه بوده و درصدد 
اســت تــا »پــازل هویتــی« خــود را تکمیــل کنــد. ویتبــورن )۲۰۱۰( بــه 
تبعیــت از مارســیا کــه در تعییــن نــوع هویت دو بعد »کاوشــگری« 
و »تعهــد« را تاثیرگــذار می دانــد، افــراد را بــه چهــار دســته تقســیم 

مــی کند.
کاوشگری باال و تعهد باال )هویت تثبیت یافته(
کاوشــگری  بــاال و تعهــد پاییــن )هویــت تعلیقــی(
کاوشــگری پاییــن و تعهــد بــاال  )هویت دنباله رو(

کاوشگری پایین و تعهد پایین  ) هویت سردرگم( 

مارســیا ایــن ۴ نــوع هویــت را اینگونــه تعریــف می کنــد: در هویت 
دنبالــه رو، فــرد بــدون آزمــون و خطــا همــان ارزش هــای والدیــن را 
می پذیرد؛ در هویت تعلیقی، فرد در حال آزمایش و خطا هست 
و هنــوز بــه ثبــات نرســیده اســت؛ در هویــت ســردرگم، فــرد پــس 
از آزمایــش و خطــا از مســیر اصلــی ارزشــی اجتمــاع خــود منحــرف 
شــده اســت؛ و در هویــت تثبیــت یافتــه، فــرد بــا ســربلندی از 
فراینــد آزمــون و خطــا بــه هویــت و ارزش هــا و معیارهــای ثابتــی 
دســت می بایــد کــه تــا ســال ها ایــن معیارهــا و ارزشــها می توانــد 

تــداوم یابــد. 
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بــه اعتقــاد نیومــن و نیومــن )۲۰۰۳( محــدوده ســنی ایــن دوره تــا 
23-22 ســالگی گســترش یافتــه اســت و ایــن یعنــی دانشــجویان 
هنــوز در مرحلــه بحــران هویــت هســتند و در ایــن بیــن ممکــن 
ــی،  اســت دچــار تغییــر و دگرگونــی هایــی در حیطــه هــای تحصیل
اجتماعی، خانوادگی، ارزشی، مذهبی، سیاسی و امثالهم شوند و 
هنوز به ثبات نرســیده باشــند. این بی ثباتی بخصوص در زمینه 
ــه دنبــال داشــته باشــد کــه  ــد تبعــات خاصــی ب تحصیلــی می توان
هزینه هایی را بر خود دانشــجو، اســتاد، دانشــگاه و نظام  آموزش 
عالــی تحمیــل کنــد )ماننــد افــت تحصیلــی، بــی عالقگــی بــه رشــته 
تحصیلــی، مشــروطی و اخراجــی و تغییــر رشــته، تنــش بــا اســاتید 
و کارکنــان(. از ایــن روســت کــه الزم اســت بــه عنــوان اســتاد، ایــن 
فراینــد رشــدی و تحولــی دوره دانشــجویی را بهتــر بشناســیم و 
ــا آن کنــار بیاییــم. موضــوع ویــژه ایــن شــماره از  بدانیــم چگونــه ب

نشــریه »مهــر اســتاد« بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت.
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فرآیند هویت یابی: کاوشی برای کشف خود
هویت پاسخی است به سوال »من کیستم؟«

هویــت، فرآینــد کشــف خــود اســت. ســفری اکتشــافی بــه درون، 
بــرای یافتــن خــود حقیقــی. خــود اصیــل. خــودی یکپارچــه و قــوی. 
هویت، بزرگ ترین تکلیف تحولی اســت که یک انســان در دوران 
نوجوانی برعهده دارد. این پدیده در اواســط دوره نوجوانی شــروع 
می شــود و در پایــان دوره نوجوانــی تــا انــدازه زیــادی شــکل خــود را 
می یابد. به عبارت دیگر، انتظار می رود که در ابتدای دوره جوانی، 
افــراد تــا حــد زیــادی هویــت خــود را شــکل داده باشــند. هویت قوی 
و یکپارچه، اســاس دوران بزرگســالی اســت؛ زیرا بزرگســالی یعنی 
زمــان تصمیــم گیــری هــای مهــم: انتخــاب شــغل، انتخــاب همســر، 
انتخــاب مســیر زندگــی. اگــر فــرد بــه درســتی خــود را بشناســد و 
ایــن کــه چــه می خواهــد و مســیرش در زندگــی کــدام اســت، بــر این 
اســاس مــی توانــد انتخــاب هــای خود را شــکل دهــد. انتخاب هایی 
کــه از آنهــا پشــیمان نشــود و مجبــور بــه تــرک یک مســیر و انتخــاب 
مســیر دیگــری نشــود. پدیــده ای کــه در نســل جــوان زیــاد شــاهد 
آن هســتیم: تغییر رشــته تحصیلی، تغییر شــغل، گم گشــتگی و 
بالتکلیفی، نداشــتن انگیزه، نبود شــوق و شــور جوانی، نداشــتن 

اهــداف و ارزش هــای روشــن و ماننــد آن.
براســاس نظریــه مارســیا ،فرآینــد هویــت یابــی شــامل دو  بعــد 
اساسی است: کاوشگری و تعهد. در واقع، هویت یابی با کاوش و 
تــالش بــرای شــناخت خــود صــورت می گیــرد و در تعهد به پایبندی 
بــه برنامه هــای خــود متبلــور می شــود.چنانچه هر یــک از این ابعاد 
دوگانه در فرآیند هویت یابی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، 

ایــن فرآینــد دچــار اختــالل می شــود. 
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ــا     کاوشــگری: همــان طــور کــه در بــاال گفتــه شــد، هویــت یابــی ب
تــالش و کوشــش بــرای شــناخت خــود و جســت و جــوی فعاالنــه 
ــه درســتی  ــرای آن کــه خــود را ب شــروع مــی شــود. یــک نوجــوان ب
کشــف کنــد، بایــد بــا دیدگاه هــا، نظرات، ســلیقه ها و آرای متفاوت 
روبــه رو شــود، آنهــا را بیازمایــد، گاه تجربــه کنــد، ارزیابــی کنــد و از 
دیگــران پــرس و جــو کنــد. بنابرایــن، الزمــه هویت، تالش و کاوشــی 
اساســی و جــدی اســت. بــدون کاوشــگری، کشــفی صــورت نخواهــد 

گرفــت.
   تعهــد: هنگامــی کــه فــرد بــه دنبــال جســت و جــو، بــه کشــف 
ــه آنهــا متعهــد  و شــناخت ارزش هــا و اهــداف خــود نائــل آمــد، ب
مــی شــود و بــر اســاس آن چــه کشــف کــرده اســت زندگــی خــود 
را تنظیــم مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر، تعهــد یــک فرآینــد تصمیــم 
گیری است. وجود چنین تعهداتی، برای فرد چارچوب مشخصی 
ایجــاد می کنــد کــه انتخــاب هــا و مســیر زندگــی در ایــن چارچــوب 
شــکل مــی گیــرد و بــه همیــن دلیــل بســیاری از تصمیم گیــری های 
فــرد در زندگــی راحت تــر و مشــخص تر صــورت می گیــرد از جملــه 
انتخــاب رشــته تحصیلــی، شــغل و ازدواج. در واقــع، انتخــاب هــای 

اصلــی و مهــم زندگــی فــرد. 
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 بــر اســاس ایــن دو بعــد، تعهــد و کاوشــگری، انــواع مختلــف پایــگاه 
هــای هویتــی شــکل مــی گیــرد )جــدول یــک(.

جدول یک- انواع پایگاه های هویتی بر اساس دو بعد کاوشگری و تعهد

کاوشگری پایین کاوشگری باال ابعاد

هویت دنباله رو
به دنبال کاوش خود نیست. 

اســتانداردها و اهــداف دیگــران 
)والدیــن، همســاالن، تبلیغــات 
پذیرفتــه.  را   )... و  جامعــه 
مســیری را دنبــال مــی کنــد کــه 

دیگــران تعییــن کــرده انــد. 
مثــال: دانشــجویی کــه بهتریــن 
رشــته و بهتریــن دانشــگاه را 
انتخــاب کــرده، بــدون ایــن کــه 
خــود را بشناســد و بــدون ایــن 
را  خــود  تحصیلــی  رشــته  کــه 
بشناســد کــه تــا چــه انــدازه این 

رشــته بــا او همســویی دارد.

هویت تثبیت یافته
ــه،  طــی مــدت هــا، تفکــر، تجرب
صحبــت بــا اطرافیــان و کاوش 
جــدی کــه انجــام داده، مســیر 
زندگــی خــود را یافتــه و بــه آن 
پایبند است و در مسیر زندگی 
خــود فعاالنــه تــالش  مــی کنــد.
مثال: دانشجویی که با شناخت 
دقیــق خــود و همچنیــن رشــته 
تحصیلــی، رشــته خــود را آغــاز 
کرده و فعاالنه جهت موفقیت 

تحصیلــی کار مــی کند.

تعهد باال

هویت سردرگم
نــه کاوش مــی کنــد کــه خــود و 
مســیر زندگی خود را بشناســد 
و نــه تعهــدی بــه کار یــا برنامــه 

ای دارد. 
مثــال: یــک جــوان بــی هــدف و 
بــی برنامــه. اکثراً وارد دانشــگاه 

نمــی شــوند.
بــه  فقــط  کــه  دانشــجویی  یــا 
دانشــگاه آمــده کــه کســی بــه 
او کاری نداشــته باشــد، درس 
کنــد،  نمــی  کار  خوانــد،  نمــی 

نــدارد. برنامــه ای هــم 

هویت تعلیقی
تــالش فعاالنــه جهــت یافتــن 

خودآگاهــی و  خودشناســی 
هنوز مســیر خود را به درســتی 

نیافته است.
مثــال: دانشــجویانی کــه در پــی 

شــناخت خــود انــد.
 

تعهد پایین
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بــرای ایــن کــه نوجــوان بتوانــد تکلیــف رشــدی هویــت یابــی را بــه 
درســتی پشــت ســر بگذارد و به هویت تثبیت یافته دســت یابد، 

بایــد بــه ســه هــدف زیــر دســت یابــد:
   کشــف و پرورش پتانســیل های بالقوه خود. منظور از پتانســیل 
هــای بالقــوه، کارهایــی اســت کــه فــرد می تواند بهتــر از کارهای دیگر 
انجــام دهــد. چگونــه فــرد می توانــد بــه ایــن کشــف نایــل شــود؟ 
پاســخ ایــن ســوال، فرآینــد کوشــش و خطاســت. الزمــه ایــن کار آن 
اســت کــه فــرد خــود را در معــرض دامنــه وســیعی از فعالیت هــای 
مختلــف قــرار دهــد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه متوجــه می شــود 
بعضی کارها را بهتر از کارهای دیگر انجام می دهد. در این رابطه، 
نظراتی که از دیگران دریافت می کند و همچنین احساس مثبتی 
کــه از انجــام دادن ایــن فعالیت هــا برایــش حاصــل می شــود، کمــک 
خوبــی بــه او مــی کنــد. ایــن فرآینــد طوالنــی اســت. موفقیــت در این 
زمینــه، بســتگی بــه عوامــل متعــددی دارد از جملــه: مهــارت آموزی، 
اســتعداد، زمــان، تــالش و تمایــل بــه تحمــل ناکامــی هــا و خســتگی 

هــا و رویارویــی بــا مشــکالت و موانــع.
انتخــاب »مقصــود زندگــی«. منظــور از مقصــود زندگــی، هــدف   
غایــی اســت کــه فــرد مایــل اســت بــه آن دســت یابــد. مقصــود 
زندگــی، بایــد بــا اهــداف، اســتعدادها، مهــارت هــا و توانمنــدی هــای 
فــرد ســازگار باشــند. انتخــاب مقصــودی کــه بــا توانمنــدی هــای فــرد 

همســو نیســت، منجــر بــه ناکامــی و شکســت مــی شــود. 
    ایجــاد فرصــت هایــی بــرای تحقــق مقصــود زندگــی. عــالوه بــر دو 
مــورد بــاال، فــرد بایــد بــه فرصــت هایی برای انجــام این توانمندی ها 
و مقصــود زندگــی نیــز دســت یابــد. معمــوالً جوامــع، فرصــت هایــی 
برای به تحقق درآوردن استعدادها و توانایی ها در اختیار جوانان 
قــرار مــی دهنــد. چنــان چــه چنیــن فرصــت هایــی فراهــم نشــوند، 
ممکــن اســت افــراد بــرای دســتیابی به چنیــن فرصت هایــی، اقدام 

بــه مهاجــرت نمایند. 
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پیامدهای فرآیند هویت یابی
نتیجــه فرآینــد هویــت یابــی موفــق و تثبیــت یافتــه، ایجــاد »خــود« 
یکپارچــه و قــوی اســت. در صورتــی کــه فرآینــد هویــت یابــی بــه 
درســتی پیــش رود، عــاوه بــر ســامت جســم و روان بــر کیفیــت 
زندگــی فــرد نیــز افــزوده مــی گــردد؛ همچنیــن، عــزت نفــس فــرد 
نیــز افزایــش مــی یابــد. پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویانی کــه بــه 
هویت موفق دســت یافته اند بســیار بیشــتر از ســایر پایگاه های 
هویتی اســت. مســلم اســت که هویت موفق با کاهش اختالالت 

افســردگی و اضطرابــی نیــز همــراه اســت.
برعکــس، چنــان چــه افــراد در فرآینــد هویــت یابــی بــا مشــکل روبــه 
رو شــوند از جملــه شــک بــه خــود، افــکار منفــی، درگیــری شــدید بــا 
خــود و مشــکالت مشــابه دیگــر. چنیــن هویــت هایــی ممکــن اســت 
بــا تــالش بــرای تحــت تاثیــردادن دیگــران یــا راضــی کــردن دیگــران 
همراه باشــد. مثالً، وقتی نوجوان فقط برای کســب تایید از ســوی 
والدیــن و جامعــه بــه انتخــاب رشــته تحصیلــی مــی پــردازد، ممکــن 
اســت کــه رشــته ای را انتخــاب کنــد کــه بــا شــخصیت و توانایــی 

هــای او تناســب درســتی ندارنــد. 
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ممکــن اســت حتــی چنیــن فــردی در دســت یابــی بــه اهــداف خــود 
موفــق شــود ولــی از آن جایــی کــه بــا خــود واقعــی و اصیــل او همســو 
نیســت، از آن چــه بــه آن دســت یافتــه راضــی نیســت. چنیــن 
افــرادی ممکــن اســت در دوران میانســالی بــا تاســف و پشــیمانی 
ــه رو شــوند. در چنیــن شــرایطی،  از انتخــاب چنیــن مســیری روب
احتمــال »بحــران میانســالی« بــه طــور جــدی مطــرح اســت و ممکــن 
اســت باعث شــود که در دوران میانســالی به تغییر ســبک زندگی 

و اهــداف خــود برآینــد. 
یکــی از پیامدهــای اشــکال هویــت یابــی در دوره دانشــجویی، افــت 
تحصیلــی یــا رفتارهــای اهمــال کاری اســت. تردیدهــا، دودلــی هــا و 
سردرگمی های هویتی می تواند به بی انگیزگی در تحصیل منجر 
شــود. در چنین شــرایطی، افراد از امکانات تحصیلی در دســترس 
خــود اســتفاده مناســبی نمــی کننــد چــون هنــوز بــه درســتی نمــی 
ــد و ابهــام  ــی مناســبی انتخــاب کــرده ان ــا رشــته تحصیل داننــد آی

هــای زیــادی در ایــن زمینــه دارنــد. 
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منابع هویت یابی
افــراد مختلفــی مــی تواننــد بــه نوجوانــان کمــک کننــد تــا مســیری را 
در زندگــی انتخــاب کنــد کــه بــا توانایی ها و ویژگی های شــخصیتی 

او هماهنــگ و همســو باشــند. ایــن افــراد عبــارت اند از:
والدین،  
معلمان،  
اساتید  

همساالن،  
مدل ها و الگوهای شایع در جامعه،  

رسانه،  
دانشگاه های و موسسات آموزش عالی.  

بــا توجــه بــه نظــر نیومــن و نیومــن )۲۰۰۳( کــه معتقدنــد فراینــد 
هویــت بــه مــدت ۴ ســال بــه تعویــق افتــاده و بــه ســن دانشــجویی 
کشــیده شــده اســت، اســاتید دانشــگاه، خود مدل و الگوی مهمی 
برای هویت یابی دانشجویان اند. بخش نهان تدریس و تحصیل 
در دانشــگاه، کمــک بــه دانشــجویان در یافتــن خــود واقعی و اصیل 
اســت. همیــن طــور، کشــف اســتانداردها و ارزش هــای مهــم در 
زندگــی. دانشــجویان، اســاتید را بــه عنــوان الگــوی خــود در زندگــی 
قــرار مــی دهنــد. آشــنایی بــا تفکــر اســاتید و ســبک زندگــی ســالم 
آنــان، بخشــی از کاوش و تاشــی اســت کــه دانشــجویان بــرای 
کشــف خــود و هویــت یابــی انجــام مــی دهنــد. بــه همیــن دلیــل، 
هــر چــه فرصــت ارتبــاط دانشــجویان با اســاتید بیشــتر باشــد، آنان 
در کاوش خــود موفــق تــر و در هویــت یابــی خــود ســریع تــر و موفــق 

تــر خواهنــد بــود.
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گاتــاکا، فیلمــی علمــی تخیلــی اســت. زمــان فیلــم آینــده اســت. 
زمانی که پیشــرفت تکنولوژیک به اندازه ای رســیده اســت که از 
همــان ابتــدای تولــد بــا آزمایــش بــر یــک قطــره خــون نوزاد مــی توان 
وضعیــت ســالمت و توانمنــدی او را روشــن ســاخت. ایــن تمــام 
ماجــرا نیســت. چــون، براســاس زمینــه ژنتیــک فــرد، انتظاراتــی که 
از او مــی رود، نیــز تعییــن مــی شــود. نــام فیلــم یعنی کلمه، گاتاکا، 
برگرفتــه از ترکیــب حــروف اختصــاری نــام چهــار بــاز آلــی اســت کــه 

G, A, T, C :دی ان ای1  انســان را تشــکیل مــی دهنــد
زمانــی کــه قهرمــان فیلــم، بــه دنیــا مــی آیــد، نتیجــه آزمایــش 
ژنتیکــش نشــان مــی دهــد او در بزرگســالی دچــار بیمــاری قلبــی 
عروقــی مــی شــود و فــرد »ناتوانــی« اســت. برخــالف فرزنــد پســر 
دیگــر خانــواده کــه توانمنــد و قــوی اســت.در طی فیلــم صحنه های 
زیبایی از مسابقه دو برادر را می بینیم. قهرمان فیلم، در کودکی، 

همیشــه، بازنــده مســابقات اســت. چــون قلبــش بیمــار اســت. 

)Gattaca( گاتاکا 

1.DNA
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ولــی، کــه او، بــی توجــه بــه ایــن »ضعــف« همچنــان در ســودای 
رفتــن بــه کاتاگاســت: موسســه ای کــه نخبــگان، توانمنــدان و افراد 
»معتبــر1« بــه آن جــا مــی رونــد و در صــورت کســب صالحیــت هــای 
الزم بــه فضــا اعــزام مــی شــوند. ســیاره ای کــه فقــط افــراد ســالم و 
توانمند و »معتبر2« می توانند به آن جا اعزام شوند. این درحالی 
اســت کــه او، بــه علــت مشــکالت جســمی خــود، مــوردی »نامعتبر« 
اســت. ولی،قهرمــان فیلــم بــه ســودای خــود مــی اندیشــد و تــالش 
مــی کنــد. بــی وقفــه. پــی در پــی. او سرســختانه در پــی دســت یابــی 
ــاگا و اعــزام بــه ســیاره ویــژه  بــه هــدف خــود اســت: رفتــن بــه کات

افــراد معتبــر. 
جدول یک ،ویژگی های فیلم شناسی »کاتاگا«

کارگردان و نویسنده
بازیگران

برنده
مدت

ژانر فیلم

اندرو نیکول 3 

اوما تورمن 5
ایتن هاک 4 

جود ال 6
لورن دین 7

ارنست بورگناین 8
آلن آرکین 9

اسکار: دکوراسیون و فضای فیلم

106 دقیقه

علمی-تخیلی

  1.valid
  2.invalid
  3.Andrew Niccol
  4.Ethan Hawke
  5.Uma Thurman
  6.Jude Law  
  7.Loren Dean  
  8.Ernest Borgnine    
  9.Alan Arkin
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شرح فیلم
فیلــم، بــه زیبایــی نشــان می دهد، »خواســتن، توانســتن اســت«. 
آن چــه انســان هــا را »توانمنــد« یــا »معتبــر« مــی کنــد، ژن هــا 
نیــروی  و  روان  قــدرت  بلکــه،  نیســت.  آنــان  نیســتند. جســم 
»خواســتن« اســت و »تــاش«.  تــالش بــرای فهــم خــود و تــالش 
بــرای اقــدام جهــت آن چــه کــه مــی خواهــی. همیــن. در جریــان 
فیلــم، بــا افــت و خیزهــا و ماجراهایــی کــه رخ مــی دهــد، مــی بینیم 
انســانی کــه »مــی خواهــد« و بــرای آن تــالش مــی کنــد علــی رغــم 
تمــام محدودیــت هــا و ممنوعیــت هــا به آن چه می خواهد دســت 
مــی یابــد. آن کســی کــه همــه فکــر مــی کردنــد آینــده ای نخواهــد 
داشــت، بــه جــای انســان »توانمنــد«، »قدرتمنــد«، »برگزیــده« یــا 
»معتبــر« بــه ســیاره مــورد نظــر اعزام می شــود. ولــی، چگونه؟ مگر 
او »نامعتبر« نبود؟ انسانی با قلب بیمار و ضعف بدنی. چگونه 
اســت کــه او بــه ســیاره »نخبــگان« و »معتبرهــا« و »برگزیــدگان« 
اعــزام مــی شــود؟ چگونــه شــد کــه او توانســت ولــی، کســی کــه 
تصــور مــی شــد بــرای ایــن ماموریــت عالــی اســت و کامــالً صالحیــت 
اعــزام بــه ســیاره را دارد، بــه خاکســتر نشســت. اگــر او هــم بــا چــه 
بــا تالشــی کــه کــرد، توانســت، همچنــان، بخشــی از وجــودش را بــه 

ســرزمین موعــدش برســاند.  
پیــام اصلــی فیلــم ایــن اســت: »قــدرت و توانمنــدی انســان هــا را 
نمی توان بر اســاس زیســت شناســی و ژن شــان برآورد کرد. روان 
انســان، ذهن انســان، قدرتی دارد که با هیچ قدرت دیگری قابل 
مقایســه نیســت. موفقیــت، پدیــده ای برگرفتــه از روان اســت و 

جســم در ایــن میــان تاثیــر چندانــی نــدارد«.
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)Ervin Yalom( کتاب خیره به خورشید، نوشته دکتر اروین یالوم
روان شناســی  در  صاحب نظــر  و  برجســته  روان شــناس  اســت. 
وجــودی. او در ایــن کتــاب بــه اضطــراب و تــرس از مــرگ پرداختــه 
اســت. شــاید اکثــر مــردم دوســت ندارنــد بــه مــرگ فکر کننــد، ولی، 
یکــی از مباحــث مهــم و اساســی در روان شناســی وجــودی بحــث 
مــرگ اســت. مبحــث مــرگ از آن جایــی مهــم اســت کــه اندیشــیدن 
صحیــح بــه مــرگ، بــه انســان کمــک می کنــد تــا بــه زندگــی خــود 
بــه درســتی بیاندیشــد. از آن جایــی کــه مــرگ هســت، پــس بایــد 
زندگــی کنیــم. هــر لحظــه و هــر دقیقــه زندگــی، ارزشــمند اســت. 
زندگــی، نعمــت کمیابــی اســت کــه بــه انســان هدیــه شــده اســت 
و بــرای قــدر هــر لحظــه آن را بایــد بــه درســتی دانســت. فکــر کــردن 
بــه مــرگ، مخصــوص بیماران، ســالمندان یا میانســاالن نیســت. با 
اندیشــیدن به مرگ، ابعاد مختلف زندگی و زیبایی آن روشــن تر 
و مشــخص تــر مــی شــود. در ایــن شــرایط اســت کــه انســان هــا بــه 
ارزندگــی زندگــی و هــدر نــدادن آن بــه درســتی فکــر مــی کننــد. اگــر 
بــه درســتی بــه زندگــی فکــر کنیــم تصمیــم هایــی خواهیــم گرفــت 
کــه بعــداً، مجبــور نباشــیم تغییــر رشــته، تغییــر کار، تغییــر برنامــه 
بدهیــم. فرصتــی نیســت کــه هــر چیــزی را بارهــا و بارهــا بیازماییــم 

و بــاز هــم اشــتباه کنیــم. 

نــام کتــاب: »خیــره بــه خورشــید«؛ غلبــه بــر هــراس 
از مــرگ

نام مولف: دکتر اروین یالوم
نام مترجم: مهدی غبرایی

تعداد صفحات: 248 صفحه
ناشر: انتشارات نیکو نشر
نوبت چاپ: هشتم)1399(
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شــاید، زندگــی در شــرایط کرونــا، مبحــث مــرگ را بــرای همــه افــراد 
جدی تر کرده باشــد. مرگ در یک قدمی هر انســانی اســت. پیامی 
کــه اندیشــیدن بــه مــرگ دارد آن اســت کــه »بــه درســتی زندگــی 
کــن«. دکتــر یالــوم مــی گویــد: »آن چــه انســان هــا را از مــرگ مــی 
ترســاند، خــودِ مــرگ نیســت، بلکــه زندگــی نکــردن اســت«. افــراد از 
مــرگ مــی ترســند چــون زندگــی نکــرده انــد. پــس مهــم اســت کــه به 
درســتی زندگــی کنیــم. دکتــر یالــوم، درایــن کتــاب، ابعــاد مختلــف 

مــرگ را بــه خوبــی بررســی کــرده اســت. 
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گزارش یک پژوهش
مطالعــه ملــی شــیوع شناســی مصــرف مــواد در جمعیــت عمومــی 
 »MonitoringTheFuture ــکا تحــت عنــوان » آینــده پژوهــی آمری
از ســال ۱۹۷۵ تاکنــون بــه مــدت ۴۵ ســال اســت کــه بــه صــورت 
ســاالنه  بــرروی گــروه هــای مختلــف جمعیتی از جمله دانشــجویان 
)از ۱۹۸۰( انجــام مــی شــود. میــزان شــیوع برخــی از مــواد در بیــن 
دانشــجویان امریکایــی در ده ســال اخیــر و عــدد پایــه ســال ۱۹۸۰ 
)درصــورت وجــود( در جــدول صفحــه بعــد آمــده اســت. نگاهــی بــه 
رونــد میــزان مصــرف در ده ســال اخیــر بــه ویــژه بــا مقایســه بــا 
رقــم پایــه ســال ۱۹۸۰ نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور در بحــث 
پیش گیــری و کاهــش مصــرف مــواد بــه ویــژه ســیگار و قلیــان در 
بیــن جمعیــت دانشــجویی موفــق بــوده اســت. اگرچــه هنــوز هــم 
تعــداد قابــل توجهــی از دانشــجویان آمریکایــی درگیــر مصــرف مواد 
مختلــف بــه ویــژه الــکل و مــاری جوانا هســتند. ضمنا مصرف ماری 
جوآنــا در ســالهای اخیــر مجــددا رو بــه افزایــش گذاشــته اســت 
کــه شــاید تحــت تاثیــر آزادســازی ایــن مــاده در بعضــی از ایالــت 
هــای امریــکا و کشــورهای دیگــر باشــد. مقایســه ایــن آمــار بــا یکــی 
از مطالعــات شــیوع شناســی مصــرف مــواد در مقیــاس بــزرگ در 
بیــن دانشــجویان ایــران حاکــی از آن اســت شــایع ترین ماده هــای 
مصرفــی عبارتنــد از ســیگار و قلیــان و مشــروب و ســپس خانــواده 
مــاری جوآنــا )از جملــه گل(. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان 
مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان ایران باالتر از دانشجویان 
آمریــکا و میــزان مصــرف الــکل )حــدود یــک ســوم( و مــاری جوآنــا 
) حــدود یــک هشــتم( بســیار پاییــن تــر از دانشــجویان امریکایــی 

اســت.
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میــزان مصــرف ســیگار و قلیــان در دانشــجویان ایــران باالتــر از 
دانشــجویان آمریــکا و میــزان مصــرف الــکل )حــدود یــک ســوم( و 
ماری جوآنا ) حدود یک هشــتم( بســیار پایین تر از دانشــجویان 

امریکایــی اســت.






